


Paulo de Tarso
Paulo é um personagem fundamental
na história. Paulo emergiu de uma
relativa obscuridade no primeiro
século do cristianismo para ser
reconhecido mundialmente como uma
figura moderna internacional.
Ninguém, além do próprio Jesus Cristo,
tem sido tão influente na história do
Cristianismo.
Saulo de Tarso aparece pela primeira
vez no registro bíblico na ocasião do
apedrejamento de Estevão.

Daí em diante sua perseguição aos cristãos, como retratado no livro Atos, através
de seu próprio testemunho, foi implacável. Saulo sinceramente acreditava que
ele estava cumprindo a vontade de Jeová.



Em uma entrevista dada a
Revista Espírita, o Sr. Divaldo
Franco disse que, após exaustiva
deliberação, ele havia chegado à
conclusão de que Saulo era
mentalmente aberto a Jesus
desde que sua noiva Abigail lhe
contou sobre a sua grandeza
espiritual. Mas Saulo sentiu um
ciúme incontrolável devido a seu
caráter implacável.

Logo em seguida, com o assassinato de Estevão, ele experimentou a coragem e o amor exibido
pelo discípulo de Jesus em frente de sua morte, e se sentiu profundamente e inesperadamente
tocado por ele. Ainda assim, ele tornou-se ainda mais resistente devido ao orgulho tolo que o
dominava.



De acordo com Lucas (Atos
9:11), Saulo, armado e com
mandatos de prisão para os
cristãos, partiu de Jerusalém
em uma viagem a Damasco
antiga, cerca de 140
quilômetros ao norte. Quando
ele se aproximou daquela
cidade, uma luz mais brilhante
que o Sol ao meio-dia, de
repente o engolfou.

Paulo de Tarso

Michelangelo's "Conversion of St. Paul"



O diálogo entre Jesus e Saulo é um
dos mais belos exemplos de
conversão a ser encontrado na
história religiosa da humanidade.
Depois de ser questionado por
Jesus por que ele o perseguia, Saulo
perguntou quem Ele era e, ao ser
informado, ...
Saulo rendeu-se como aquele que
reconhece seu mestre. Ele não
argumentou nem apresentou
qualquer apreensão, mas
simplesmente se entregou a Jesus,
perguntando:

Paulo de Tarso
Ananias restaura a visão de Saint Paul. 
Uma pintura de 1631 Pietro Cortona.

O que queres que eu faça? 

... E ele obedeceu. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Cortona


O sentido etimológico da
conversão de Paulo representa a
mudança de atitude, crença e
comportamento, adotando um
outro que se opunha a ele.
Em Saulo-Paulo encontramos o
arquétipo do herói, como
conceituado na psicologia de Jung,
que está dormindo e de repente
acorda, semelhante ao que ocorre
na parábola do filho pródigo que
vai em busca de si mesmo e
retorna à casa paterna para
reabilitar-se.

St. Paul na prisão, por
Rembrandt, 1627



Lord George Lyttelton (1708-1773)
acreditava que poderia estabelecer
que a transformação radical de
Paulo estAVA fundamentada em
motivos de base do auto-interesse.

Depois de cuidadosa e
exaustivamente pesquisar o assunto
de uma forma completamente
erudita, ele mudou a sua visão cética,
tendo concluído que a conversão de
Paulo foi genuína. Em 1747, Lord
Lyttelton publicou o livro,
Observações sobre a Conversão de
São Paulo.



Observações sobre a Conversão de São Paulo 
Lord Lyttelton - 1747

O apóstolo não era um impostor que,
deliberadamente, defendeu o que ele sabia ser
falso; por que ele sofreria tamanha perseguição se
ele achasse que era tudo mentira?

Ele não era um entusiasta que se deixasse levar por
uma "imaginação fértil", ele era um estudioso
disciplinado e lógico de primeira grandeza.

Ele não foi enganado pela fraude dos outros porque
ele alegou que sua revelação foi independente dos
outros apóstolos. Mesmo seus críticos confirmam
esta sua independência.



Maria Madalena ou
Maria de Magdala

Maria Madalena ou Maria de
Magdala foi um dos mais famosos
discípulos de Jesus. Ela é uma
figura bastante conhecida, porque,
de acordo com os Evangelhos de
Marcos e João, ela foi a primeira
pessoa a ver Jesus depois que ele
ressuscitou.

Desde o final do século 6, Maria Madalena foi identificada pela Igreja Católica
como uma prostituta adúltera e arrependida. Papa Gregório Magno fez um
discurso em 591 onde ele parecia combinar as ações de três mulheres
mencionadas no Novo Testamento, agregando também uma mulher
desconhecida como sendo Maria Madalena. Em 1969 o Vaticano,
implicitamente rejeitou esta hipótese, separando a mulher pecadora de Lucas,
Maria de Betânia e Maria Madalena através do Missal Romano.



Maria disse ela a Jesus: Senhor, ouvi a vossa palavra
consoladora e venho ao vosso encontro!... Tendes
clarividência do Céu e podeis adivinhar como tenho vivido!
Sou filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto Mestre,
observai como tenho sede do verdadeiro amor!... Minha
existência, como todos os prazeres tem sido estéril e
amargurada.O profeta nazareno ouvindo-a disse:

Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no
caminho, porque escutaste a Boa Nova do Reino e
Deus te abençoa as alegrias. Caminha agora sob a sua
luz (Deus), porque o amor cobre a multidão dos
pecados.
Maria, trabalha sempre, sem amargura e sem
ambição, com os júbilos do sacrifício. So o amor
que renuncia sabe caminhar para a vida
suprema!...

Maria seguiu, humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a
solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver,
trabalhou pela própria manutenção.

Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus
nos instantes escuros e pungentes.

(do livro Boa Nova Humberto de Campos/Francisco Xavier, cap 20)



O Espírito Emmanuel descreve 
Maria Madalena:

Por que razões profundas o Divino Mestre aparece em
primeiro lugar a Madalena. A atitude de Jesus é
profundamente simbólica em sua essência divina.

Entre as figuras importantes do Evangelho, ninguém
empregou tamanho esforço em tentar mudar a si mesmo, de
modo a ser capaz de seguir o Salvador como o fez a
perturbada e inesquecível Madalena.

Madalena, no entanto, sabia intimamente como foi difícil
extirpar a amargura de hábitos errados. Para ela foi
suficiente conhecer o Cristo e abandonar tudo e seguir Seus
passos. Ela foi fiel até o fim, como evidenciado por seus atos
de abnegação, permanecendo firmemente decidida em
assumir a sua própria cruz para que pudesse beneficiar o
calvário redentor de sua existência amarga.



Agostinho de Hipona (354 -430)
foi bispo de Hipona.

Ele era um filósofo de língua
latina e teólogo que viveu no
norte da África Romana. Seus
escritos foram muito influentes
no desenvolvimento do
cristianismo ocidental. Para a
Igreja Católica e a Comunhão
Anglicana, ele é considerado
um santo e eminente Doutor da
Igreja.

Agostinho de Hipona



Durante a juventude, Agostinho
viveu um estilo de vida
hedonista, buscando a satisfação
em diversas áreas - teorias
filosóficas, proezas sexuais,
disputas retóricas. Ele teve um
caso com uma jovem mulher em
Cartago. Ela foi sua amante por
mais de treze anos e deu à luz seu
filho Adeodato.



No verão de 386, depois de ter
lido um relato da vida de Santo
António do Deserto, Agostinho
passou por uma profunda crise
pessoal, que o levou a se
converter ao cristianismo e a
abandonar sua carreira na

retórica.

Ele deixou seu cargo de
professor, e dedicou-se
inteiramente a servir a Deus e
às práticas de sacerdócio, que
incluíam o celibato.



Santo Agostinho é um dos espíritos que 
participou da Codificação Espírita

919 (a) - Fazei o que eu fazia, quando vivi na Terra: ao fim do
dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que
fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever,
se ninguém tivera motivo para de mim se queixar.

Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim
precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse
todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse o bem ou
o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo-de-
guarda que o esclarecesse, adquiriria uma grande forca para se
aperfeiçoar.

Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra
o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas
vos darão, ou o descanso para a vossa consciência, ou a
indicação de um mal que precise ser curado.



Francisco de Assis

Francisco de Assis nasceu
em 1182, filho de Pietro
Bernardone, um rico
comerciante de tecidos da
Itália central.

De sua mãe, Pica, pouco se
sabe, mas diz-se que ela
pertencia a uma família
nobre de Provence.



O sucesso financeiro de Pietro
garantia ao jovem Francisco uma
vida sem preocupações em
relação ao conforto material.
Francisco era um jovem popular,
muitas vezes o centro das
atenções, e poderia ser
encontrado envolvido em
esportes, ou na praça da cidade,
ou ainda fazendo serenatas às
jovens de Assis.

Francisco procurava avidamente a glória e a honra de batalha e em 1201 juntou-se à guerra
com a rival de Assis, Perugia. Depois de uma derrota abrupta, ele passou quase um ano como
prisioneiro, enquanto o pai levantava dinheiro para pagar seu resgate.



Em 1205, ele tentou
novamente se preparar para
ser um cavaleiro, mas depois
de sofrer outra doença, ele
teve uma visão que marcou o
início de sua conversão. Ele
tinha 23 anos.Surgindo de uma crise de
compreensão humana, sua
busca pela paz interior
colocou Francisco no caminho
de sua conversão.



O espírito Manoel Philomeno de Miranda dita ao médium Divaldo Pereira Franco, esta 
oração do espírito Francisco de Assis – do livro Transição Planetária.

Mestre sublime Jesus,

Fazei que entendamos a vossa vontade, e nunca a nossa,
entregando-nos às Vossas mãos fortes para conduzir-nos;

Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos
cabem, mas, não conforme os nossos desejos;

Lançai Vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a
claridade da Vossa ternura, e não as sombras da nossa
ignorância;

Abençoai os nossos propósitos de servir-Vos, quando somente
nos temos preocupado em utilizar do Vosso santo nome para
servir-nos;

Envolvei-nos na santificação dos Vossos projetos, de forma que
sejamos Vós em nós, porquanto ainda não temos condição de
estar em Vós;

Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos
na conquista real da renúncia e da abnegação;



Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos
em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados
na argamassa celular;

Facultai-nos a dádiva da Vossa paz, de modo que a distribuamos
por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem,
compreendendo que somos Vossos servidores dedicados...

... E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para
continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a
sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que
tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria,
conduzindo, porém, a bússola do Vosso afável coração
apontando-nos o rumo.

Senhor! Intercedei, junto ao Pai Todo Amor, por Vossos irmãos
da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do
dever.



Agora é hora de você
aplicar a terapia cognitiva
em sua vida e começar a
internalizar as lições que
aprendeu neste estudo.
Lembre-se, estamos
falando de começar com
pequenos passos.



"Uma jornada 
de mil milhas 
começa com 

um único 
passo.”

(Lao Tzu)



Pensamentos automáticos negativos irão invadir o nosso cérebro, se
permitirmos que eles o façam, e diminuirão nossa força de vontade,
colocando em risco as nossas chances de sucesso.

Podemos começar
eliminando os pensamentos
automáticos negativos e /
ou tendências negativas)
que nos detêm.



A idéia é corrigir uma coisa de cada vez.
Pequenas coisas podem levar a grandes
coisas, e boas podem levar a grandes.

Quer se trate de tornarmo-nos menos egoísta,
ou de desenvolver mais compaixão, ou mesmo
tornarmo-nos menos apegados às coisas
materiais, pode ser assustador - quase
paralisante – mas precisamos focar no objetivo
final. Podemos sentir como uma meta que
nunca alcançaremos.

Com essa perspectiva quase todos desistiriam
antes mesmo de começarem. A única coisa que
é necessária é algo que todos temos o poder de
fazer. Compromisso.

Qual será seu compromisso de mudança esta
semana?



Bons sentimentos são encorajados,
estimulados e honrados hoje mais do que
em qualquer outro momento, e a medida
que você embarcar em seu processo de
reforma íntima, você vai perceber que você
não está sozinho. Há muitas pessoas já
buscando uma forma mais abrangente e
espiritual de conduzir suas vidas.

Mas será sua a tarefa de encontrar o
melhor roteiro para chegar ao seu objetivo.
Você poderá ser capaz de encontrar
atalhos ao longo do caminho, mas você
ainda terá que começar e você terá que
continuar até alcançar seu objetivo.



Que Deus nos 
abençoe nesta 

incrível 
jornada!

Você ficará surpreso ao ver quantos novos
companheiros você fará nesta estrada.



SABER E FAZER 
Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus

(João, 13:17)

Entre➢ saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem.

Todas➢ as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem.
Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de
cada uma escasseiam cada vez mais.

Há➢ sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem.

Raras➢ criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio,
abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem.

Jesus➢ compreendeu a indecisão dos filhos da Terra e, transmitindo-lhes a palavra
da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios
culminantes.

➢ A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a
ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por
inútil.

João➢ assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os
que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no
campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer.

Pelo Espírito Emmanuel, através do medium Francisco Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, item 
49


